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হবিগঞ্জে পাতাঞ্জ া দরপঞ্জে ১০ ককাটি টাকা লুট 

৬০ হাজার টাকার বিন্টার আড়াই লাখ টাকা 

 

হবিগেিাসীর িহুল িতযাবিত কিখ হাবস া কেবিঞ্জকল কঞ্জলজ। স্বঞ্জের এ িবতষ্ঠাঞ্জ র একাঞ্জিবেক কার্ যক্রে শুরুর িছরই উঞ্জেঞ্জছ 

'পুকুর চুবরর' অবিঞ্জর্াগ। পাতাঞ্জ া দরপে আহ্বা  কঞ্জর দু ীবতর োধ্যঞ্জে িায় ১০ ককাটি টাকা হবরলুট হঞ্জয়ঞ্জছ। ো িঞ্জদঞ্জহর বিবিন্ন 

অঙ্গিতযঞ্জঙ্গর ছবি সংিবলত কাগঞ্জজ ছাপা চাট য িাজাঞ্জর একি' কেঞ্জক পাঁচি' টাকায় পাওয়া র্ায়। অেচ কঞ্জলজ কর্তযপক্ষ িবতটি 

চাট য বকঞ্জ ঞ্জছ ৭ হাজার ৮ি' টাকায়। এ রকে ৪৫০টি চাট য ক্রঞ্জয় ব্যয় হঞ্জয়ঞ্জছ ৩৫ লাখ ১০ হাজার টাকা। কদঞ্জি এক লাখ ৩৮ হাজার 

টাকায় পাওয়া র্ায় 'স্টারঞ্জিাি য'  াঞ্জে বহটাবচ ককাম্পাব র ৭৯ ইবির ইন্টাঞ্জরবিি কিাি য। বকন্তু একই ককাম্পাব  ও েঞ্জিঞ্জলর এই 

ইন্টাঞ্জরবিি কিাি য কক া হঞ্জয়ঞ্জছ ১৫ লাখ ৩৫ হাজার টাকায়। ওজ  োপার উন্নতোঞ্জ র র্ন্ত্র ৪০ হাজার টাকায় পাওয়া র্ায়। 

ঠিকাদার এর মূল্য ব ঞ্জয়ঞ্জছ সাঞ্জড় ছয় লাখ টাকা। বিন্টাঞ্জরর দাে িাজাঞ্জর ৬০ হাজার টাকা হঞ্জলও কক া হঞ্জয়ঞ্জছ আড়াই লাখ টাকায়। 

এিাঞ্জি পছঞ্জের ঠিকাদার বদঞ্জয় কঞ্জয়কগুণ কিবি দাঞ্জে িই, আসিািপেসহ আনুষবঙ্গক সরোে কক া হঞ্জয়ঞ্জছ।  তু  এই কঞ্জলঞ্জজর 

জন্য সরকাঞ্জরর কদওয়া িায় সাঞ্জড় ১৫ ককাটি টাকা দরপঞ্জের  াঞ্জে  স্বাস্থ্য েন্ত্রণালয় ও কঞ্জলঞ্জজর বকছু দু ীবতিাজ কে যকতযা ১০ 

ককাটি টাকা আত্মসাৎ কঞ্জরঞ্জছ িঞ্জল অবিঞ্জর্াগ উঞ্জেঞ্জছ।  

 

কিখ হাবস া কেবিঞ্জকল কঞ্জলজ ক াষণার পর গত িছঞ্জরর ১০ জানুয়াবর িেে িঞ্জষ যর (২০১৭-১৮) ক্লাস শুরু হয়। ওই িছঞ্জরর কে 

োঞ্জস িইপে, জা যাল, কবম্পউটার, ফাব যচার, এবসসহ বিবিন্ন র্ন্ত্রপাবত কক ার জন্য দুটি জাতীয় ও একটি স্থ্া ীয় পবেকায় দরপে 

আহ্বা  কঞ্জর  কঞ্জলঞ্জজর িারিাপ্ত অধ্যক্ষ ও দরপে কবেটির সিাপবত িা. কো. আবু সুবফয়া । দরপঞ্জে কোট ৭টি িবতষ্ঠা  অংি 

ক য়। এর েঞ্জধ্য বত টি িবতষ্ঠা ঞ্জক উপযুক্ত দরদাতা বহঞ্জসঞ্জি গ্রহণ কঞ্জর দরপে মূল্যায়  কবেটি। 

 

তথ্য অবিকার আইঞ্জ  সম্প্রবত সেকাল কঞ্জলজ অধ্যঞ্জক্ষর কাঞ্জছ দরপঞ্জের োধ্যঞ্জে কক াকাটা সম্পঞ্জকয তথ্য জা ঞ্জত চায়। অধ্যক্ষ 

সি তঞ্জথ্যর িঞ্জয়াজ ীয় কাগজপে কদ ব । তঞ্জি তার পাোঞ্জ া তথ্য কেঞ্জক জা া র্ায়, ২০১৭-১৮ অে যিছঞ্জর িইপে ও সােবয়কীর 

জন্য সাঞ্জড় ৪ ককাটি, র্ন্ত্রপাবতসহ অন্যান্য সরোঞ্জের জন্য ৫ ককাটি, কবম্পউটার ও র্ন্ত্রাংঞ্জির জন্য কদড় ককাটি, আসিািপঞ্জের জন্য 

এক ককাটি, এেএসআঞ্জরর (ঞ্জেবিঞ্জকল অযান্ড সাবজযকযাল বরঞ্জকায়ারঞ্জেন্ট) জন্য ৩ ককাটি ৪০ লাখ টাকা িরাদ্দ আঞ্জস।  

 

অধ্যঞ্জক্ষর কদওয়া ঠিকাদারঞ্জদর সরিরাহ করা োলপঞ্জের িাজারদর বিঞ্জেষণ কঞ্জর অবিশ্বাস্য কাবহব  কিবরঞ্জয় এঞ্জসঞ্জছ। এঞ্জত কদখা 

র্ায়, ঢাকার শ্যােলী এলাকার বিশ্বাস কুেঞ্জছাঁয়া িিঞ্জ র 'ব র্যরা এন্টারিাইজ'  ােক ঠিকাদার িবতষ্ঠা  সিঞ্জচঞ্জয় কিবি োলপে 

সরিরাহ কঞ্জরঞ্জছ। িবতষ্ঠা টি িইপে, র্ন্ত্রপাবত, কবম্পউটার, আসিািপে, কেবিঞ্জকল ও ইঞ্জলক্ট্রব ক র্ন্ত্রপাবত সরিরাহ কঞ্জর বিল 

ব ঞ্জয়ঞ্জছ ৯ ককাটি ৩৭ লাখ ৮৭ হাজার ৪০৯ টাকা। সঞ্জরজবে  কদখা র্ায়, সরিরাহ করা বিবিন্ন োলপঞ্জের েঞ্জধ্য ৬৭টি কলঞ্জ ঞ্জিা 

ল্যাপটঞ্জপর (েঞ্জিল ১১০ ককারআই ফাইি, বসক্স কজ াঞ্জরি ) মূল্য ক ওয়া হঞ্জয়ঞ্জছ ৯৯ লাখ ৪৯ হাজার ৫ি' টাকা। িবতটির দাে 

পঞ্জড়ঞ্জছ িায় কদড় লাখ টাকা। ঢাকার কবম্পউটারসােগ্রী বিক্রয় িবতষ্ঠা  কলারা বলবেঞ্জটঞ্জির সঞ্জঙ্গ কর্াগাঞ্জর্াগ কঞ্জর জা া কগঞ্জছ, এই 

েঞ্জিঞ্জলর ল্যাপটপ তারা বিবক্র করঞ্জছ  োে ৪২ হাজার টাকায়। ৬০ হাজার টাকা মূঞ্জল্যর এইচবপ কালার বিন্টার (েঞ্জিল কজি কিা 

এে ৪৫২এ  িবিউ) দাে ক ওয়া হঞ্জয়ঞ্জছ িায় আড়াই লাখ টাকা। অেচ িাজাঞ্জর এর দাে োে ৬০ হাজার টাকা। ৫০ জ  িসার 

জন্য ক ফাঞ্জরন্স কটবিল, এবক্সবকউটিি কচয়ার ও সাউন্ড বসঞ্জস্টঞ্জে ব্যয় হঞ্জয়ঞ্জছ ৬১ লাখ ২৯ হাজার টাকা। কচয়ারগুঞ্জলাঞ্জত 'ইয়াবে  



ফাব যচার' কলখা োকঞ্জলও কটবিলগুঞ্জলা ককা  িবতষ্ঠাঞ্জ র তার ককাঞ্জ া বস্টকার ক ই। কদঞ্জির  াবেদাবে ফাব যচার িবতষ্ঠা  হাবতল ও 

বরগ্যাঞ্জল কখাঁজ ব ঞ্জয় জা া কগঞ্জছ, এসি কচয়াঞ্জরর মূল্য অঞ্জি যঞ্জকর কচঞ্জয়ও কে। এ ছাড়া বিঞ্জলর তাবলকায় ৬  ম্বঞ্জর আিারও 

ক ফাঞ্জরন্স বসঞ্জস্টে  াঞ্জে ৫০ জঞ্জ র জন্য (জ িবত ২১ হাজার ৯ি' টাকা) িায় ১১ লাখ টাকা ক ওয়া হঞ্জয়ঞ্জছ। অতযন্ত সািারণ 

োঞ্জ র ১৫টি বুকঞ্জিলঞ্জফর মূল্য ৬ লাখ ৬০ হাজার, ৫টি বস্টঞ্জলর আলোবর ২ লাখ ৮৫ হাজার, ১০টি বস্টঞ্জলর ফাইল ককবিঞ্জ ট ৪ 

লাখ ২২ হাজার, ২৫টি বস্টঞ্জলর র যাঞ্জক ১৩ লাখ ৯৭ হাজার টাকা বিল কদওয়া হঞ্জয়ঞ্জছ। এই িবতষ্ঠা টি ৬ হাজার ৪৭৫টি িইঞ্জয়র জন্য 

দাে ব ঞ্জয়ঞ্জছ সাঞ্জড় ৪ ককাটি টাকা। ো িঞ্জদঞ্জহর বিবিন্ন অঙ্গিতযঞ্জঙ্গর ১০৪টি প্লাবস্টঞ্জকর েঞ্জিঞ্জলর দাে এক ককাটি ১৫ লাখ টাকা 

ব ঞ্জয়ঞ্জছ। কদঞ্জির িাজাঞ্জর 'ঞ্জপবিয়াবিক সাজযাবর (২ িবলয়ঞ্জের কসট) িইঞ্জয়র দাে ৩৩ হাজার টাকা। ব র্যরা এন্টারিাইজ ব ঞ্জয়ঞ্জছ ৭০ 

হাজার টাকার ওপঞ্জর। 

 

রাজিা ীর েবতবর্ঞ্জলর েেরী িিঞ্জ র পু ে কিি ইন্টারন্যাি াল  াঞ্জে আঞ্জরকটি ঠিকাদাবর িবতষ্ঠা  ৩ লাখ ২৫ হাজার টাকা দঞ্জর 

৮১টি কাল যবজস বিঞ্জো স্টার িাইঞ্জ াঞ্জকালার োইঞ্জক্রাঞ্জকাঞ্জপর মূল্য ব ঞ্জয়ঞ্জছ ২ ককাটি ৬৩ লাখ ৩২৫ টাকা। িাজাঞ্জর এর দাে এক 

লাখ ৩৯ হাজার ৩ি' টাকা। কজ াঞ্জরল ককাম্পাব র কিারুঞ্জে ২ ট  বিল্ট টাইপ কর্ এবসর মূল্য ৯৮ হাজার টাকা, পু ে 

ইন্টারন্যাি াল একই ককাম্পাব  এ েঞ্জিঞ্জলর এবসর দাে এক লাখ ৬৮ হাজার টাকা দঞ্জর ৩১টির মূল্য ব ঞ্জয়ঞ্জছ ৬১ লাখ ৩৮ হাজার 

টাকা। ওয়ালটঞ্জ র কর্ েঞ্জিঞ্জলর বিজ ৩৯ হাজার ৩৯০ টাকা, একই ককাম্পাব র ওই েঞ্জিঞ্জলর বিঞ্জজর মূল্য গু ঞ্জত হঞ্জয়ঞ্জছ ৮৫ 

হাজার টাকা। এ রকে ৬টি বিজ কক া হঞ্জয়ঞ্জছ। ল্যািঞ্জরটবরঞ্জত ব্যিহাঞ্জরর জন্য বিবজটাল ওঞ্জয়ইং (ওজ  োপার র্ন্ত্র) কেবি  ৬ 

লাখ ৪০ হাজার টাকা দাে ক ওয়া হঞ্জয়ঞ্জছ। ওই কেবি টি কদখঞ্জত এই িবতব বি চার বদ  কেবিঞ্জকল কঞ্জলঞ্জজ বগঞ্জয়ও তা কদখার 

সুঞ্জর্াগ পা ব । অঞ্জ ক কখাঁজাখ ুঁবজ কঞ্জরও র্ন্ত্রটির সন্ধা  পা ব  কঞ্জলঞ্জজর িিা  অবফস সহকারী (সম্প্রবত অিসরজব ত ছুটিঞ্জত) 

সজল কদি।  

 

সরিরাহকৃত িইঞ্জয়র তাবলকা কদঞ্জখ  াে িকাঞ্জি অব চ্ছুক ওই কেবিঞ্জকল কঞ্জলঞ্জজর দু'জ  বিক্ষক িঞ্জল , কর্সি িই কক া হঞ্জয়ঞ্জছ 

এর বকছু িই এেবিবিএস ক্লাঞ্জসর ছােঞ্জদর ককাঞ্জ া কাঞ্জজই লাগঞ্জি  া। এসি িই গঞ্জিষণার জন্য। তারা িঞ্জল , ফাস্টয ব্যাঞ্জচর 

বিক্ষােীরা এখ  র্ততীয় িঞ্জষ য পদাপ যণ কঞ্জরঞ্জছ । ২০২২ সাঞ্জল তারা পিে িঞ্জষ য কপ ুঁছঞ্জি । বকন্তু ২০১৮ সাঞ্জল পিে িঞ্জষ যর পড়াঞ্জ ার 

জন্য িই বক ঞ্জত হঞ্জি এর ককাঞ্জ া কর্ বক্তকতা খ ুঁঞ্জজ পাই  া। িরং বিক্ষােীরা  তু  সংকরঞ্জণর িই কেঞ্জক িবিত হঞ্জি ।  

 

দরপে কবেটির সিাপবত কঞ্জলঞ্জজর িারিাপ্ত অধ্যক্ষ িা. আবু সুবফয়া  বজব সপঞ্জের িাজারদর র্াচাইঞ্জয়র জন্য গত িছঞ্জরর ১৪ কে 

কঞ্জলঞ্জজর িিাষক িা. িাহী  ভ ুঁইয়াঞ্জক িিা  কঞ্জর বত  সদঞ্জস্যর কবেটি গে  কঞ্জর কদ । সেয় কদওয়া হয় ১৭ কে পর্ যন্ত। ওই 

কবেটির অন্য সদস্যরা হঞ্জে  িিাষক িা. কুদুছ বেয়া ও িা. পংকজ কাবন্ত কগাস্বােী। বকন্তু বিশ্বস্ত সূঞ্জে জা া কগঞ্জছ, সাতটি 

িবতষ্ঠা  দরপঞ্জে অংি ব ঞ্জলও মূল্যায়  িবতঞ্জিদঞ্জ  কবেটির সদস্যঞ্জদর স্বাক্ষর ছাড়াই উবিবখত দুটি িবতষ্ঠা ঞ্জক োলপে 

সরিরাঞ্জহর দাবয়ত্ব কদওয়া হয়। 

 

এবদঞ্জক কঞ্জলজ কেঞ্জক পাোঞ্জ া কাগজপঞ্জে োলপে ক্রয় িািদ ব র্যরা এন্টারিাইজ ৯ ককাটি ৩৭ লাখ ৮৭ হাজার ৪০৯ টাকা, পু ে 

কিি ইন্টারন্যাি ালঞ্জক সাঞ্জড় ৪ ককাটি টাকা বিঞ্জলর তথ্য কদওয়া হঞ্জয়ঞ্জছ। বকন্তু কজলা বহসািরক্ষণ অবফস কেঞ্জক িাপ্ত তঞ্জথ্য কদখা 

র্ায়, ঢাকার এেএে বজন্নাত আলী বুক গ্যালাবরঞ্জক ১০ লাখ ৩৩ হাজার ১৫৪ টাকা, বিএফআইবিবসঞ্জক ২৪ লাখ ৯৮ হাজার ৯৪৪ 

টাকা, কেসাস য কুতুবুল আলেঞ্জক ৫ লাখ ৭৮ হাজার ২৬২ টাকা, কাজলা কটকঞ্জ ালবজসঞ্জক ১০ লাখ ১২ হাজার টাকা, কিিসওয়াে য 

বলবেঞ্জটিঞ্জক এক লাখ ৮২ হাজার ৭২৬, ঢাকা সাঞ্জয়ঞ্জন্টবফক অযান্ড সাবজযঞ্জকল কস্টারঞ্জক ৪ লাখ ৬৯ হাজার ৯১৫ টাকা, কেসাস য 

ককাবহনুর এন্টারিাইজঞ্জক এক লাখ ৭০ হাজার ৪০৩ টাকার বিল কদওয়া হঞ্জয়ঞ্জছ। কটন্ডাঞ্জর অংি ক ওয়া ব র্যরা এন্টারিাইজ ও 

পু ে কিি ইন্টারন্যাি াল ছাড়া িাবক িবতষ্ঠা ঞ্জক কী কী পণ্য সরিরাঞ্জহর জন্য অে য পবরঞ্জিাি করা হঞ্জয়ঞ্জছ; তারা কটন্ডার িা 

ককাঞ্জটিঞ্জ  অংি ব ঞ্জয়বছল বক- া- এে  িে করা হঞ্জল কঞ্জলঞ্জজর িারিাপ্ত অধ্যক্ষ তা এবড়ঞ্জয় র্া । 

 

কক াকাটায় ব য়ঞ্জের অবিঞ্জর্াগ িসঞ্জঙ্গ িা. আবু সুবফয়া  িঞ্জল , 'সরকাবর ক্রয়  ীবতোলা অনুসরণ কঞ্জর িাজারদর র্াচাই-িাছাই 

কবেটি সি যব ম্ন দরদাতা বহঞ্জসঞ্জি ঢাকার দুটি িবতষ্ঠা ঞ্জক কটন্ডার বদঞ্জয়ঞ্জছ। এখাঞ্জ  ককাঞ্জ া অব য়ে-দু ীবত হয়ব ।' বতব  িঞ্জল , 

হবিগেিাসীর স্বঞ্জের এই িবতষ্ঠা টি দাঁড় করাঞ্জত আবে তযাগ স্বীকার কঞ্জরবছ। হবিগঞ্জের সন্তা  বহঞ্জসঞ্জি আবে চাই িবতষ্ঠা টি 

োোউঁচু কঞ্জর দাঁড়াক।  

 

 

 


